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Dates de la preinscripció del curs 2015-2016 

 secundària obligatòriaDel 10 al 27 de març, per als ensenyaments professionals de música 

 al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i 

uny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i 

pte els ensenyaments de 

itjà que es fan en centres de formació d’adults que 

xtensius i per al primer període de cursos intensius i 

s llars d’infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà 

tics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no 

En trobareu més informació al web del Departament

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: 

• De l’10 al 17 de març, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i 
educació
i dansa 

• Del 12 al 19 de maig, per
d’arts plàstiques i disseny 

• Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció 

• Del 26 de maig al 3 de j
d’arts plàstiques i disseny 

• Del 12 al 20 de maig, per al primer període dels ensenyaments esportius 

• Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults, exce
formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre 

• Del 6 al 10 de juliol, per als cursos de formació específics per a l’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior, llevat dels de grau m
segueixen el calendari d’aquests ensenyaments 

• De l’1 al 4 de setembre, per als cursos e
flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes 

• Del 4 al 15 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències 
en relació a le
consultar-los 

• Per als ensenyaments artís
més tard de l’11 de març 

.  

 

 

http://www.triaescolacristiana.cat/�
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El Vídeo de la setmana: Escola Multilingüe que formi alumnes 
Plurilingües! 

 
Setmanes anteriors: 

 
#TrobaBonaEscola: per on començar? (1) 
#TrobaBonaEscola, amb un bon Projecte Pedagògic! (2) 
#TrobaBonaEscola, on cada alumne és únic! (3) 
#TrobaBonaEscola, on "ploguin" les llengües! (4) 
#TrobaBonaEscola, amb un ús intel·ligent de les TIC (5) 
#TrobaBonaEscola, que formi en valors! (6) 
#TrobaBonaEscola, mira't la web! (7) 

 
 

Microtallers per millorar la presència a les xarxes socials de les escoles 
i/o les AMPAs 
Com ja s’ha fet al llarg del primer trimestre, la CCAPAC segueix impulsant microtallers per millorar la 
presència de les AMPAs a les xarxes socials. En tots els casos, es tracta de cursos amb dues opcions 
horàries (de tarda i vespre) per tal que escolliu la que més us convingui. Us recordem altrament que 
comptem amb el patrocini de l’Editorial Baula, la qual cosa permet ampliar l’oferta i reduir una mica més el 
preu. A continuació us n’oferim la relació completa: 

 

Com posar les xarxes socials al servei de 
l’AMPA: facebook i twitter; drets d’us dels 
materials gràfics, bones pràctiques, errors habituals… 
Trucs per dinamitzar i contingut a compartir 

Iniciació 
Doble taller! 

28 de febrer 
(dissabte) 
Especial 4 h 

Eines senzilles per crear materials virals i 
didàctics, a les xarxes socials 

usuari iniciat a Internet 
i ordinador 5 de març 

Aprofitar al màxim Twitter per a escoles o 
AMPAs 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
twitter 

9 de març 

Com estalviar temps a les xarxes socials. Gestor 
de xarxes: Hootsuite i Tweetdeck 

aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
xarxes socials 

10 de març 

Treu suc a Facebook per a escoles o AMPAs 
aprofundiment, per a 
persones ja usuàries de 
facebook 

12 de març 

 

Dissabte, 7 de març – De dins cap enfora: comunicació verbal i no verbal 

Jornada per a animadors FEAC 
El proper 7 de març (9.30-14h), l’escola Sant Josep de Barcelona (c. 
Montseny, 31) acollirà una nova edició de la Jornada per a Animadors FEAC, 
que, sota el títol De dins cap enfora: comunicació verbal i no verbal, inclourà 
enguany la ponència Comunicació verbal i no verbal davant d'un grup, a càrrec 
de Marta Albadalejo.  

La jornada, però, també oferirà tallers sobre treball en grup, emocions, 
motivació; comunicació d'experiències; espai per compartir el treball, i el lliurament dels premis FEAC de 
fotografia escolar o familiar i la tercera edició del concurs de fotografia per a alumnes d'ESO, Batxillerat i 
Formació professional. 

Aquesta jornada la convoca la FECC amb el propòsit de propiciar un espai de trobada i unes hores de 
formació, de reflexió conjunta, de complicitat, de gaudi que enforteixi la nostra tasca: la realització del 
programa FEAC,    Família Escola-Acció Compartida.  

Programa - Inscripció 

 

http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/08-01-2015/trobabonaescola-comen-ar-66632
http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/15-01-2015/trobabonaescola-amb-un-bon-projecte-pedag-gic-66633
http://www.catalunyareligio.cat/blog/troba-bona-escola/22-01-2015/trobabonaescola-cada-alumne-s-nic-66634
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-ploguin-llengues-186155
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-amb-un-us-intelligent-tic-183917
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-formi-en-valors-183918
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/troba-bona-escola/trobabonaescola-mirat-web-186962
http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/fde9264cf376fffe2ee4ddf4a988880d.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=183
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Saló de l'Ensenyament 2015 
El Saló de l'Ensenyament, una de les grans cites de 
l'àmbit educatiu a Catalunya, tindrà lloc del 18 al 22 
de març d’enguany. 

La trobada agrupa diverses iniciatives adreçades a 
estudiants, en general, i a professionals del món de 
l'ensenyament, en particular, amb l'objectiu d'oferir 
una informació àmplia i actualitzada de l'oferta 
d'estudis a Catalunya. 

En el Saló, hi participen expositors d'estudis 
universitaris, d'altres estudis superiors o 
complementaris, de formació professional i d'idiomes, 
de centres de batxillerat i de serveis per a l'educació. 

Aquest any, a més, gràcies al conveni signat entre la 
CCAPAC i la Fira de Barcelona, els grups podeu 
aconseguir descomptes en les entrades aquí.   

 

Família i Escola 
L’aprenentatge d’una nova llengua és més intuïtiu i natural com és petits 
són els nens 

Els nens estan genèticament preparats per aprendre més d’un idioma de forma natural fins als 8 anys. No 
obstant això, l’estudi europeu de comprensió lingüística situa als estudiants espanyols en els últims llocs, 
especialment en comprensió oral. De motius n’hi ha molts i de solucions també. Llegir més.  

Els estudis mostren un alt percentatge de sobrepès i obesitat en infants i 
adolescents 

Sabies que els nens/es aprenen a relacionar-se amb el menjar a través de les costums alimentàries que 
observen a casa? Coneix en 10 passos com establir unes pautes d’alimentació saludable per als teus fills i per 
a tota la família. Llegir més.  

WhatsApp i ensenyament: ús i abús 

Recentment un congrés d’intel·ligència Emocional ens prevenia sobre els perills de l’ús del WhatsApp en les 
nostres relacions en tractar-se d’una forma molt pobra de comunicació en comparació amb la conversa 
presencial. Llegir més.  

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Pares i mares amb necessitat de formar-se: catàleg conferències CCAPAC 
2014-15 

Segur que, moltes vegades, ens fem preguntes 
davant la realitat i la responsabilitat d’acompanyar el 
creixement dels nostres fills i filles: estudiar i fer els 
deures o ajudar a les tasques de casa?; acompanyar-
los en els disgustos o evitar les frustracions?; 
activitats extraescolars o passar el temps a casa?; 
premiar o castigar?; que tinguin els seus diners o no 
cal perquè ja els paguem el que necessiten?; la 
bufetada educativa, educa?; els avis i àvies a primera 
línia de foc?; quines situacions de ciberassetjament 
es poden produir? 

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i 
Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) posa a 
disposició de les AMPAs, entre d’altres serveis, una 
sèrie de conferències sobre aquests temes educatius i 
molts més. 

 

http://www.ensenyament.com/ca/home
http://www.ensenyament.com/documents/62644/6b7228e5-1d36-40ac-833d-e1f2287554fc
http://criatures.ara.cat/blog/2014/05/14/claus-per-fomentar-el-bilinguisme-o-el-trilinguisme-a-casa/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/decaleg-lalimentacio-saludable
http://www.diaridetarragona.com/opinio/tribuna/37294/whatsapp-i-ensenyament-us-i-abus
http://www.escolacristiana.org/ccapac/serveisdeconferencies.htm
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Un llibre sobre l’experiència de joves nouvinguts 

“Fa deu anys que vaig arribar i encara no sé on és casa meva” 
L’Editorial Claret ha publicat la primera obra de la col·lecció Solidaris. Duu per títol 
Fa deu anys que vaig arribar i encara no sé on és casa meva i ha estat 
escrita per Víctor Panicello.  

Aquesta novel·la vol reflectir l’experiència de joves nouvinguts a Catalunya i ha 
estat feta de forma col·lectiva per un grup de nois i noies immigrants que 
expliquen la seva pròpia visió de com viuen entre nosaltres.  

Volien venir realment? Han trobat el que esperaven? Les coses no sempre són 
com es veuen des de la distància... ni com es veuen des de massa a prop.  

Aquest projecte ha estat realitzat gràcies al suport de l’Obra Social de La Caixa i 
s’ha dut a terme en col·laboració amb el Casal dels Infants, que treballa per 
ajudar que el món sigui només un per a tots, i que rebrà íntegrament els drets 
d’autor que se’n generin.  

En aquest enllaç podeu veure com els joves coautors de l’obra miren d’explicar on senten que és casa seva 
després de viure un temps en un país diferent a aquell en què van néixer.  

L'autor està disposat a fer xerrades a les escoles per explicar la seva experiència amb aquestS alumnes. Si 
algun centre hi estigués interessat en la xerrada, preguem que es posin en contacte amb l’Editorial Claret 
(Roger de Llúria, 5 – 08010 Barcelona | 93. 342 90 77 | mrodriguez@claret.cat | @EditorialClaret). 

 

La Passió de Cervera 
Aquesta temporada 2015, la Passió de Cervera celebra 75 anys de 
representacions continuades del text Crist, Misteri de Passió, i 
enguany ho volen compartir amb el públic les següents dates: 1 de 
març (de 10 a 14h) - 8 de març (de 10 a 14h) - 15 de març (de 10 
a 14h) - 22 de març (de 10 a 14h) - 3 d’abril (divendres Sant, de 
16 a 20h) - 12 d’abril (de 10 a 14h) - 19 d’abril (de 10 a 14h)  

A més, enguany fan una oferta d’entrades i visita turística a Cervera a 
un preu molt assequible: Entrada representació + Pack turístic dinar i 
visita a la ciutat: 30 euros  

Telèfon: 609 43 92 24 (Xavier) www.lapassiodecervera.com   

 

Hem llegit... 

EL PUNT AVUI- Article d’opinió: Contra l’impost, a favor del seny 
Josep M. Romagosa, president de la CCAPAC 

Ja hi tornem a ser. Alguns polítics s’entesten a donar la raó a Grouxo Marx, que va afirmar que “la política és 
l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats”. L’any 
2002, ja es va proposar que totes les associacions i entitats sense afany de lucre presentessin la declaració de 
l’impost sobre societats. Llavors, només la resposta de la societat civil va impedir que aquesta mesura 
s’apliqués radicalment, de manera que les entitats amb ingressos no superiors a 100.000€ anuals i rendes 
inferiors a 2.000 € anuals restessin exemptes de la presentació de la declaració. Això resultava aplicable a un 
gran nombre d’entitats i associacions, entre les quals les AMPA. 

Recentment, però, s’ha aprovat una nova llei de l’impost sobre societats (llei 27/2014) que, si bé és 
pràcticament idèntica a l’anterior, oblida –discretament i silenciosa– els supòsits que eximien algunes entitats 
i associacions de presentar la declaració de l’impost. En resum, a partir d’ara, totes les associacions, sigui 
quin sigui el seu nivell d’ingressos i activitat, hauran de presentar la declaració de l’impost sobre societats, 
amb les exigències formals que això comporta en la pròpia comptabilitat. 

Nosaltres representem AMPA que, com tantes i tantes entitats, treballen des del voluntariat, sense 
estructures professionals i amb una dedicació dels ingressos al servei dels seus associats (en el nostre cas, al 
servei de la comunitat educativa), tot buscant millorar els processos educatius de nens i nenes. El gros de 
petites i mitjanes associacions i entitats com les que representem, ja siguin culturals, socials o esportives, 
formen un teixit vertebrador de la societat civil que la impregna de pluralitat i de diversitat. 

Tanmateix, mesures com les adoptades representen un cop dur al nostre teixit associatiu, que, en molts 
casos, té recursos molt limitats i no disposa de les mínimes estructures administratives que permetin 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xj5YgLtxGY&list=UUaxCvXFHAc-E_gVCFEQPk3Q
mailto:mrodriguez@claret.cat
http://www.lapassiodecervera.com/
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d’atendre aquests requeriments. Això pot provocar, doncs, que es foragiti els pocs valents que s’atreveixen a 
comprometre’s i a implicar-se en les entitats i associacions. Si teníem el problema prou resolt, doncs, per què 
el compliquen? Estem segurs que la mesura no és purament recaptadora (en tot cas, només ho serà per la 
via de les sancions). 

I això no vol dir que estiguem en contra d’unes mínimes obligacions administratives i de control. Estem ben a 
favor de la transparència en la gestió de les entitats i associacions i els donem suport per tal d’ajudar-les a 
millorar en aquests aspectes. Ara bé, no demanem privilegis, sinó un equilibri entre l’esmentada 
transparència i les possibilitats raonables en la gestió d’aquestes entitats. És per tot això que considerem 
necessari que la norma sigui revisada. Esperem que s’imposi el seny i es mantinguin els límits en els nivells 
actuals, que ens semblen raonables. 

Aquesta notícia va suscitar interès entre els mitjans i Televisió de Catalunya, a través del TN 
Migdia del passat 17 de febrer, se’n va fer ressò (veure vídeo - minut 32.09)  

 

Dia a dia dels centres i les institucions 
Taula rodona i conferència organitzada per l’AMPA del col·legi Padre 
Damián 

L'AMPA del Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, en col·laboració amb el centre, convoca el proper 23 
de febrer (20.30h), a la sala d'actes de l’escola, la taula rodona Solidaritat en Família, que té com a 
objectiu donar a conèixer l'acció social que realitzen algunes famílies de l'escola en diferents institucions. Hi 
participaran Lola Curt i Carmen Serrano, presidenta i vicepresidenta, respectivament, de l'Associació 
Acoge-me ("Famílies d'acollida, una necessitat social); Sandra Poudevida, psicòloga de la Fundació Pasqual 
Maragall ("La malaltia de l'Alzheimer i les seves repercussions"); Glòria Garcia, responsable de l'àmbit de la 
Infància de l'Obra Social Sant Joan de Déu ("La investigació del càncer Infantil") i Carme Sala, 
vicepresidenta de la Fundació Aspasim ("Ajuda a la discapacitat"). 

Uns dies més tard, el 12 de març (20h), al mateix lloc, organitza la xerrada Com millorar la relació amb 
els nostres fills?, que pronunciarà la psicòloga clínica i professional de l'Hospital Clínic de Barcelona, Rosa 
Nicolau Palou.  

L'acte és obert a totes les AMPAs de l'escola cristiana i a pares i mares interessats. Més informació. 

Aprender a educar, cómo hacer de nuestros hijos personas felices, al 
col·legi Sant Josep (conferència oberta a tothom)  

El proper 9 de març (19h), el col·legi Sant Josep de Barcelona (c. Montseny, 31-39) acollirà la conferència 
Aprender a educar, cómo hacer de nuestros hijos personas felices, que anirà a càrrec de Francisco 
Castaño i el televisiu Pedro García Aguado. Més informació.  

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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http://www.catalunyareligio.cat/ca�
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-migdia/Telenoticies-migdia-16022015/video/5468686/
http://www.padredamiansscc.org/index.php/es/78-generals/313-dia-de-la-familia-solidari
http://www.santjosepgracia.org/noticia/656/conferencia-aguado-mena-9-mar-19h
http://www.catalunyareligio.cat/

